
 

Предмет  українська 

мова 

Клас 7 Мовна змістова лінія 

Тема.  Узагальнення вивченого з теми 

«Дієслово» 

Соціокультурна змістова лінія  

Сфера відношень: Я і Батьківщина, природні 

багатства 

Життєтворчий проект: Відповідальність 

бути ЛЮДЬМИ! (Олеся Омельченко. 

Монологічна поема «У лоні Всесвіту») 

 

Аспект СР Урок-подорож у Всесвіті 

Епіграфи до уроку: 

Людям, як зорям, світити і жити, 

Сіяти жито і жать восени. 

…Людям Землі так багато велілось –  

Відповідальність бути ЛЮДЬМИ! 

Олеся Омельченко 

 

Свічадом чистоти утверджуй «бути», 

Щоб гордо міг сказать усім: 

- Ми – люди! 

Олеся Омельченко 

 

Проблемне запитання 

Порівняйте виділені слова, зробіть обґрунтовані 

висновки щодо їхнього написання. 

У вінчику вечірньої зорі , у позолоті Сонця 

Земля кружляє. 

Весняне сонце щедро сипало на землю своє 

проміння, турботливо зігріваючи кожну 

рослину. 

Евристична бесіда (з теми «Дієслово») 

 

Людина – частина природи. Її життя, з одного 

боку, залежить від умов існування, а з другого – 

її діяльність впливає на них. Щоб зберегти 

життя на Землі, людина повинна охороняти 

природу. 

 

Карта подорожі 

 
 

Тема СР: сприяти накопиченню екологічних знань, 

виховувати любов до природи, прагнення берегти, 

примножувати її, формувати вміння і навички 

діяльності в природі, уміння осмислювати 

екологічні явища, робити висновки про стан 

природи, розумно взаємодіяти з нею, аналізувати 

нескладниі екологічні ситуації, закріплювати  

нормативні правила поведінки в навколишньому 

середовищі.  

 

Завдання випереджувального характеру 

 

Група «Природознавці» підготувала матеріал про 

взаємодію людини і природи. 

 

 
 

 

Група «Астрономи» підготувала матеріал про 

планети Всесвіту 

Астроно́мія) — одна з найдавніших наук, що 

включає спостереження і пояснення подій, які 

відбуваються за межами Землі та її атмосфери. 

Вона вивчає походження, розвиток, властивості 

об'єктів, що спостерігаються на небі (і 

перебувають поза межами Землі), а також 

процеси, пов'язані з ними. Цю науку ще називають 

Земля

Юпітер

ФаетонМарс

Уран і 
Нептун



космологією або зорезнавством. 

 

 

Астрономи досліджують зірки, планети і їх 

супутники, комети і метеоритні тіла, 

туманності, зоряні системи і речовину, що 

заповнює простір між зірками і планетами, в 

якому б стані вона не знаходилась. 

 

 

 

 

 

 

 

Група «Юристи» підготувала матеріал про 

причини екологічного лиха на Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

Застосовуємо метод «ІНСЕРТ» - прийом 

маркування тексту:  

Знак «галочка» (V) – відмічають відому 

інформацію тексту; 

Знак «плюс» (+) – відмічають нову інформацію; 

Знак «мінус» (-) – відмічають те, що не 

співпадає з думками; 

Знак «питання» (?) – те, що не зрозуміле чи в 

чому сумніваються; 

Знак «оклику» (!) – те, що викликало цікавість і 

бажання дізнатися більше. 

При читанні діти заповнюють таблицю: 

V 
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знав 

_ 
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+ 

цікаво 

? 

Незро 

зуміло 

! 

Хочу 

знати 

 

Станція Земля  

Назвати дієслова. Визначити морфологічні 

ознаки.  

ЇЇ (Землю), неначе доню, колисає 

У розмір миті мислення безкрає. 

ЇЇ прозвала вічності імла 

Колискою живого джерела. 

 

Який художній засіб наявний у реченні? 

 

Станція Юпітер 

 Якими членами речення виступають дієслова? 

Які це речення за будовою? Чим ускладнені? 

Смугаста, загадкова, осяйна, 

Летиш, плането. 

Прагнеш творить себе не просто ради світла, 

 а породить своє життя-дитя. 

Та пульс чіткий в метані стукотить 

Бажанням жить й матерію відкрить. 

 

Станція Фаетон 

Які форми дієслова наявні в реченні? Які ще 

можете назвати? 

Мовчиш тепер, розірваний на клапті,  

В зіницях обертається буття 

Затаєною тихою загадкою. 

 

Словникова робота 

Фаетон, або планета Ольберса — назва 

гіпотетичної планети, яка нібито існувала 

раніше між Марсом і Юпітером, а потім 

розпалася і утворила пояс астероїдів. 

 

Станція Марс 

 Розказати про вид дієслова на прикладі дієслів, 

наявних у тексті. 

Червонобокий, з вічністю на «ти», 

Сіяєш таємниче з висоти. 

Тобі судилось, милий, і життя. 



 

 

Група «Художники» підготувала малюнки на 

екологічну тему. 

 

 

Відеоролик «Ніжний аромат весни». 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM 

 

Куди поділось трепетне буття? 

Куди поділись води веселкові, 

І краєвиди пишнії, чудові? 

Чому блукає лиш туман гіркий? 

О Марсе світлоносний і німий, 

Заговори про себе із пітьми… 

Можливо, що твої нащадки – ми! 

 

Перепочинок  

Теорія від гіпотези 

Є твердження, що життя на нашій планеті – не 

більше, ніж експеримент високої цивілізації. 

Ми вигадали вас. 

Захочемо – прихилиться Безмежжя… 

Захочемо – і вам розчиним двері 

У таємницю вічного буття. 

Захочемо – і вас поглине темінь, 

Й Земля навік забуде про життя. 

Не виправдали нашої надії –  

Жорстокі, мстиві. 

 

Прокоментуйте останню строфу. Які риси 

людини тут показано? Чи погоджуєтесь ви з 

таким твердженням? 

 

Гіпотеза друга, протилежна 

Самотні ми. Одні. Мов уві сні. 

…Але Система Сонячна жива! 

О ні, ми не самотні, не одні. 

Ми – частка світла розуму святого, 

Безмежжя, не цурайся мого дому! 

 

Яким настроєм пройняті рядки? За якої 

умови життя на планеті може зберегтися? 

Запишіть дієслова, що позначають дії людей, 

виправдані перед майбутніми поколіннями, у 

три колонки, розподіливши за способами. 

 

Станція Уран і Нептун  

Внутрішньопредметні зв’язки 

Назвати орфограми у тексті.  

Пояснити значення префікса пра-. 

Назвати іменники, утворені від дієслів. 

 

Їх таємниці важко розгадать. 

Із газу кільця сяють у Безмежжя, 

 і хтось з Херона, від Урана стежить, 

Злітаючи на диво-кораблях. 

Як одцвіта праматінка Земля.  

Вважають, ті пришельці по Єгипту 

Ступали і жерців чудес навчили! 

Лишили ще й сліди перебувань: 

 У пірамідах, на місцях злітань. 

Можливо, дім у всіх дітей Господніх –  

Пришельців і землян – один: цей Космос! 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM


 

Станція не позначена 

Десята планета 

 

Якою ти можеш бути, затаєна,  

зірочка у Системі Сонячній. 

І  рідна сестричка науки – мрія. 

 

Творча робота  

Поради сучасникам: 

Як зберегти життя на Землі 

За основу беремо слова-застереження Олесі 

Омельченко: 

Якщо гомо сапіенс – думати мусиш… 

Скажи, про що думав, як атом примусив 

Злетіть над природою і не зумів 

Спинить радіацію… 

О Земле, так як же Любов врятувати? 

 

Станція Слово Землі 

 

Міні-дискусіяна тему: «Чи можна вплинути на 

стан екології в Україні?» 

 

Метод «Прес». 

 Берегти природу  є не тільки обов`язком, а й 

потребою… 

 Учні відповідають, використовують схему 

методу «Прес»: 

Я думаю…Тому що…Наприклад…Отже… 

 

Станція Повернення у сьогодні 

Людино, виростай у своє завтра 

І розчиняй до Космосу вікно! 

Чоло весняне, розумом світися! 

Світ промовляє: 

- Не сором свій рід! 

Свічадом чистоти утверджуй «бути», щоб гордо 

міг сказать усім: 

- Ми – ЛЮДИ! 

 

Домашнє завдання 

Скласти сенкан до слова «природа». 

Повторити теоретичний матеріал з теми 

«Дієслово як частина мови», підготуватись до 

КР 

 

Коментарі 

    Слухаючи повідомлення представників групи 

«Природознавців», учні складають план, 

слухаючи повідомлення «Астрономів», 

заповнюють таблицю (метод «інсерт»).  Із 

повідомлення представників групи «Юристів» 

вибирають і записують основні факти про те, 

що стало причиною екологічної катастрофи на 

 



Україні, після чого проводимо міні-дискусію на 

тему: «Чи можна вплинути на стан екології в 

Україні?» 

    

  Заохоченням написання творчої роботи на 

тему «Як зберегти життя на Землі» стане 

перегляд відеоролика «Ніжний аромат весни». 
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